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Van sommige bedrijven krijgen 
wij een percentage als je er via 
de link heen surft en iets koopt.  
Iedereen die iets kocht bij een 
van onze sponsors, in onze eigen 
fanclubwinkel of via Stephen King 
Fans: hartelijk dank voor jullie 
ondersteuning! 

We hopen dat iedereen die een 
prijs mag ontvangen, de verzend-
kosten weer terug naar ons wil 
overmaken, want de fanclub kan 
alleen blijven doorgaan dankzij 
donaties. 

Voor elk bedrag, groot of klein, 
zijn we dan ook erg dankbaar. 
We gebruiken het voor de ver-
zendkosten van prijzen, kosten 
KvK, software en hosting van de 
website, maar ook voor de mer-
chandise, de organisatie van een 
fanclubdag en andere mogelijk-
heden om kortingen voor fans te 
creëren. Help ons en stort een 
bedrag naar keuze op rekening 
NL08 KNAB 0725 0367 37 t.n.v. 
stichting Stephen King Fanclub te 
Utrecht. Dank je wel! 

 De zomer komt er al weer aan… Niets lekkerder dan je spannende boek in je tuin-

stoel in het zonnetje te kunnen lezen met een lekker drankje en snackje ernaast.  

Ondertussen gaan we als fanclub verder met het organiseren van ons ‘19-jarig 

bestaan speciaaltje’ daar moet best nog wat werk voor verzet worden, maar dat 

doen we uiteraard met zijn allen en ook met veel plezier.  

Ook is er sprake van dat diverse boeken-

markten mogelijk door zouden kunnen 

gaan.  

We hebben ons aangemeld voor Deventer 

(eerste zaterdag of zondag van augustus), 

maar de organisatie heeft nog niet met 

zekerheid een dag kunnen vaststellen. Ook 

zou onze eerste kraam in Tilburg wel eens 

door kunnen gaan…  

We houden je op de hoogte! 

 

Maar nu eerst tijd voor Kings Things! 

Ons maandelijks mailing magazine heeft dit keer wederom een Luckey Quarter 

bijdrage om te lezen (doe ook mee!). Ook hebben we een interview met Jack 

Lance met een leuke actie en kan je meedoen met onze prijsvraag. Verder lees je 

boek– en filmrecensies, het laatste nieuws, en in de collectible staat het boek 

Just After Sunset centraal. Wist je dat Kings volgende boeken geen horror meer 

zijn? Verder hebben we vertaalde artikelen, met name over films. Zo lees je meer 

over hoe Kings cameo in de remake van HET/IT bijna nog beter was geworden, en 

waarom zijn cameo in de Shining remake werd geschrapt. Ook lees je meer over 

The Running Man, en de remake van The Stand. 

Volgende maand komt er een dubbelnummer van Kings Things, voor de maanden 

juli/augustus, en houden we ook even vakantie. Uiteraard, als er een boeken-

markt doorgaat, krijg je voor die tijd een Kings Things extra in je mailbox!  

We wensen je heel veel leesplezier!  

Stephen King Fanclub Crew  

Kings Things 
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Deze Kings Things is  
verzonden naar 2120 fans 

Er zijn 2757 
fans op  
 
Hartelijk welkom  allemaal! 

Deze mailinglist wordt mede mogelijk  
gemaakt door  

Juni 2021 

De Fanclubshop  
verkoopt merchandise 

zoals winkelwagenmuntjes, 
kettingen, paraplu’s en we  

hebben ook de laatste  
nieuwe boeken te koop! 
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SPONSORS 

DONATIES 

https://www.stephenking.nl/Winkel/
https://www.stephenking.nl/Winkel/
http://www.stephenking.nl/winkelen/winkeltjesuitleg.htm
http://www.stephenking.nl/winkelen/winkeltjesuitleg.htm
http://www.facebook.com/pages/Stephen-King-Fanclub-Nederland/273111891536?ref=mf
http://www.dunesoft.nl/
https://www.stephenking.nl/Winkel/
http://www.stephenking.nl/
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1 april! 
Kikker 

in je bil! 

Stephen King Later 

Stephen Kings volgende boeken zijn geen horror (en dat is oké) 
 
In 2021 komen er twee nieuwe Stephen King romans uit, maar geen van beide is horror. Hieronder waarom het 
maar goed is dat hij buiten het genre is gestapt. 
 
Door Mara Bachman (Screenrant.com) 
Gepubliceerd 14 februari 2021 
Vertaling door Peter van Veen 
 
  
Hoewel het misschien een verrassing is dat Stephen Kings aankomende romans niet van het horrorgenre zijn, leg-
gen we hier uit waarom dat een goede zaak is. Bekend als de literaire King of Horror, heeft de auteur ongeveer 
vijftig jaar besteed aan het aanscherpen van zijn vak en het maken van naam in het genre. Sinds de publicatie van 
zijn eerste roman Carrie in 1974, is King zijn lezers blijven enthousiasmeren met verhalen die zowel angstaanja-
gend, emotioneel en tot nadenken stemmend kunnen zijn. 
King heeft momenteel eenenzestig romans in omloop – exclusief zijn vele korte verhalen bundels - en die biblio-
theek zal groeien met nog twee toevoegingen in 2021. Toen hij zijn volgende boeken Later en Billy Summers aan-
kondigde, waren sommige lezers verrast om te horen dat geen van beide was gecategoriseerd in het horrorgenre, 
maar dat is geen reden om je zorgen te maken. Ondanks dat hij vooral bekend staat om zijn horrorverhalen, heeft 
de auteur zich in de loop der decennia in vele genres verdiept, zoals fantasy met De Donkere Toren of detective 
mysteries zoals Joyland of The Colorado Kid. 
Zelfs Kings niet-horrorverhalen bevatten vaak schaduwen van het genre, dus Billy Summers en Later hebben mis-
schien meer horror- of bovennatuurlijke elementen dan je zou verwachten. Billy Summers, dat in augustus 2021 
zal worden gepubliceerd, volgt een militaire dierenarts die terugkeert naar het burgerleven om een huurmoor-
denaar te worden die zich alleen richt op mensen met snode plannen. Het is gebruikelijk dat King de strijd tussen 
goed en kwaad opneemt in zijn verhalen zoals De Beproeving, maar het lijkt erop dat hij in deze roman de boven-
natuurlijke hoek zal laten vallen ten gunste van een complexe karakterstudie met elementen van een heftige thril-
ler. Later zal uitkomen in maart 2021, en volgt een getroebleerde jongen genaamd Jamie met unieke vaardighe-
den die wordt meegetrokken in een zaak met een moordenaar die heeft gedreigd toe te slaan, hoewel hij al dood 
is. 
  
Hoewel Later wordt aangekondigd als een thriller, klinkt het alsof het elementen van Kings eigen Dodelijk Dilem-
ma heeft, suggererend dat de auteur het bovennatuurlijke samenvoegt met de klassieke misdaadroman om een 
frisse kijk op beiden te creëren. King heeft eigenlijk veel detectivemysteries en misdaad gedreven horrorromans 
geschreven en is verre van een nieuwkomer in het thrillergenre. Zijn roman De Buitenstaander is bijvoorbeeld een 
mix van moordmysterie en horror die draait om een onderzoek naar een bizarre moord, terwijl zelfs Carries ver-
haal elementen bevat van ware misdaad zoals het volledig wordt verteld door middel van bewijs en documentatie 
uit Carrie Whites dossier. 
Stephen King heeft een bewezen staat van dienst in het combineren van verschillende genres en het produceren 
van fantastische resultaten, dus hoewel Later en Billy Summers misschien niet strikt in de horrorcategorie passen, 
is dat prima. In de afgelopen jaren heeft de auteur een aantal van zijn meest originele werken geproduceerd door 
stappen buiten het genre te nemen, en beide boeken hebben de kenmerken van boeiende karakterstudies. Trou-
wens, het is bijna een gegeven dat er af en toe een gruwelijke of intense passage zal zijn, dus horrorfans moeten 
ze hoe dan ook lezen. 
 

http://www.stephenking.nl/
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Nieuwsflits 

1 april! 
Kikker 

in je bil! 

 

Trailer Lisey’s story 
De officiële trailer voor de verfil-
ming van Lisey’s Story is inmiddels 
te vinden op YouTube. 

En het belooft toch wel wat hoor… 
Voorlopig zal deze op de streamings-
dienst van Apple te zien zijn begin 
juli. Het wordt daar in acht afleve-
ringen uitgezonden. Het is ons niet 
bekend hoe dit voor Nederland gere-
geld is. 

Je kunt al wel een interview(tje) 
met Julianne Moore bekijken.  

 

Talismanserie gaat gebeuren! 
The Talisman wordt een tv-show. De iconische filmma-
ker werkt samen met Netflix om Kings The Talisman 
naar het scherm te brengen. Alleen wordt het een serie, 
en geen film. Nu werkt Spielberg samen met de Duffer 
Brothers (bekend van Stranger Things) om het tot leven 
te brengen als een show. Steven Spielberg zal de serie 
The Talisman produceren samen met Ross Duffer en 
Matt Duffer. Curtis Gwinn, die eerder met de Duffers 
werkte aan Stranger Things, zal zowel schrijver als 
showrunner zijn voor het project. Er is nog niets bekend 
over hoe snel dit in productie kan gaan, maar het lijkt 
in een zeer vroeg stadium te zijn. Darryl Frank en Justin 
Falvey zijn er klaar voor om met Spielberg aan de slag 
te gaan. (bron) 

 

Firestarter start filmen in mei 
De remake van Firestarter (met Zac Efron) begint eind 
mei met filmen in Hamilton. 

De horror/sci-fi roman uit 1980 gaat over Andy en Vicky 
McGee, die deelnemen aan een medisch experiment op 
de universiteit, telepathische krachten krijgen, en dan 
een kind krijgen, Charlie, die pyrokinetisch is.  
Een geheim Amerikaans overheidsagentschap, bekend 
als The Shop, wil Charlie opsluiten en haar bestuderen. 
Die eerste verfilming kwam uit in 1984 en had Drew 
Barrymore in de hoofdrol als Charlie. David Keith en 
Heather Locklear speelden haar ouders. In de film was 
ook George C. Scott te zien als huurmoordenaar John 
Rainbird, evenals Martin Sheen, Art Carney en Louise 
Fletcher. 

 
In de remake zal Zac Efron de rol van Andy McGee  
spelen. Michael Greyeyes, een Cree-indiaan uit Saskat-

chewan zal Rainbird spelen. Regisseur Keith Thomas is 
van plan om andere aspecten van de roman te verken-
nen. "Ik ben opgewonden over het doen van een nieuwe 
bewerking van het boek, en het in beeld brengen dingen 
die de oorspronkelijke film achterwege liet," vertelde 
hij CinemaBlend in februari. Hamilton krijgt misschien 
ook nog een bezoekje van Stephen King om te kijken 
hoe het filmen gaat. Hij kwam in 2015 naar de stad om 
de verfilming van de miniserie over zijn roman 
"11.22.63" (22-11-1963) uit 2011 te zien (met James 
Franco in de hoofdrol).  

http://www.stephenking.nl/
https://www.youtube.com/watch?v=BqcI0kk-Cts
https://ew.com/tv/julianne-moore-liseys-story-exclusive-preview/?fbclid=IwAR0xlBATnXfjr1A_Thhl1cHL2V4qoDSw_EAxLRZb2QQ0OHohKsIlQtMFjMg
https://ew.com/tv/julianne-moore-liseys-story-exclusive-preview/?fbclid=IwAR0xlBATnXfjr1A_Thhl1cHL2V4qoDSw_EAxLRZb2QQ0OHohKsIlQtMFjMg
https://movieweb.com/the-talisman-tv-show-stephen-king-netflix/
https://www.youtube.com/watch?v=BqcI0kk-Cts
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Interview Jack Lance 

1 april! 
Kikker 

in je bil! 

Op Valentijnsdag mochten we jullie blij maken met een gratis te downloaden verhaal van 
Jack Lance: Zombie in de Supermarkt. De schrijver beloofde toen dat er al snel een nieuw 
boek zou komen, en het is nu zover! Verhaaltjes voor het Slapengaan bevat zes korte ver-
halen met ouders die niet voor een kleintje vervaard zijn.  

We onderwierpen hem aan een ‘verhoor’ om er wat meer over te vertellen… 

Jack Lance, wat heb je nou weer gedaan? Enge verhalen over kinderen? Waaróm? 
Dit was definitief nog één ding op mijn bucketlist. Een blijvende herinnering creëren aan de 
jongste jaren van mijn eigen kinderen, maar dan natuurlijk wel overgoten met een Jack Lance 
sausje. En wat ik met dat sausje bedoel, als je eerder verhalen van mij hebt gelezen, dan 
weet je dat wel ongeveer.  

Hoe kom je erbij… 
Je bedoelt de inspiratie voor de verhalen?  
Nou, laten we eens beginnen bij Een wolk van een Baby. Ik vind babyfoons hele interessante dingen. Je kunt er 
van alles bij verzinnen en dat heb ik dus ook gedaan. Ik herinner me trouwens dat mijn eigen dochtertje ooit een 
keer met haar neusje op de camera van de babyfoon zat. Het was donker in haar kamertje, maar op de monitor zit 
de nachtzichtfunctie. In dat nachtzicht was haar gezichtje zo flets verlicht, en haar oogjes waren zo groot en  
donker… nou ja, daar ga je gewoon dingen bij fantaseren. Zo is dat verhaal langzaam ontstaan.  

Met knuffels moest ik natuurlijk ook wat doen, daar ontkom je niet aan als je zelf kleine kinderen hebt. Ik denk 
eerlijk gezegd wel dat ik ook een beetje ben geïnspireerd door de Hollywoodfilms van Ted, de vuilsprekende knuf-
felbeer.  

De Voorlezer heeft er misschien mee te maken dat je toch altijd zorgen hebt over je kinderen, zelfs als ze in hun 
bedje liggen te slapen, wanneer de deur dicht is en je ze niet meer kunt zien. En ik vond dat ik in dat verhaal een 
stekeblinde moeder op moest voeren die nog niet eens kan zien wat haar bedreigt…  

Verschrikkelijke Ouder heb ik met erg veel schik geschreven. Hier heb ik me helemaal kunnen uitleven. Wat de 
vader die van het padje af is allemaal doet vind ik hilarisch. Ik heb me kostelijk met die man geamuseerd.  

Verjaardagstaart is een wat ingetogener verhaal, wel heel mooi en zelfs ontroerend, vind ik zelf. En ja, de uit-
smijter is natuurlijk het titelverhaal waarbij ik me heb gewaagd aan een Jip en Jannekeparodie. Na alle Jip en Jan-
nekes die ik door de jaren heen heb moeten voorlezen, vond ik dat ik dat wel verdiend had. 

Welk verhaal is je favoriet? 
Zonder twijfel Verschrikkelijke Ouder. Alles wat niet mag, alles wat niet kan, gebeurt toch. Als je kinderen eens 
een keertje wat vervelend zijn geweest – af en toe zal dat overal wel voorkomen – lijkt me het lezen van dat ver-
haal een heel goed medicijn. 

En je eigen kinderen, hoe gaat dat? 
Geweldig. Mijn zoontje van zes is mijn beste vriendje en mijn 
dochtertje van negen is mijn beste vriendinnetje. Ik hou heel 
veel van ze en zij van mij. Kinderen houden je jong en inspire-
ren je door hun niet aflatende nieuwsgierigheid, hun fantasie, 
hun geestdrift. Kinderen hebben van nature eigenlijk alles wat 
je als volwassene nodig hebt om te slagen in het leven. Als we 
allemaal een beetje kind zouden blijven, zou de wereld denk ik 
een nog veel mooiere kruimel in het heelal zijn. 

Was Stephen King opnieuw een inspiratie voor je, bij het 
schrijven van deze verhalen? 
Ik heb lang geleden zijn korte verhaal Wees geduldig met kin-
deren gelezen. En wat me altijd is bijgebleven, is Kings be-
schouwing over dat verhaal in zijn nawoord. Hij schreef: dit is 
een verhaal zonder enige maatschappelijke verdienste, en daar 
hou ik wel van in een verhaal.  
Ik heb daar destijds smakelijk om moeten lachen en toen ik het 
laatst herlas, glimlachte ik weer. Eigenlijk bedoel ik met Ver-
haaltjes voor het Slapengaan natuurlijk hetzelfde. Neem niet 
alles serieus, relativeer de dingen en blijf vooral het kind in 
jezelf koesteren. 

Heb je nog veel reacties gehad op Zombie in de Supermarkt, 
waarmee we op Valentijnsdag 2021 als fanclub de primeur 
mochten hebben? 
Ja, ik was blij om te lezen dat ik aantal mensen prettig heb  
weten te vermaken met dat verhaal over het nogal bijzondere 
liefdesleven van een horrorauteur! Het verhaal is veel gedown-
load en er zijn flink wat papieren exemplaren van over de toon-
bank gegaan. Er zijn nog maar een paar papieren exemplaren 
over en het is beschikbaar als download, in de vorm van een 
epub of PDF.  

 

http://www.stephenking.nl/
https://www.stephenking.nl/skfnieuw/kings-things/zombie-in-de-supermarkt-van-jack-lance/
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ACTIE Jack Lance 

1 april! 
Kikker 

in je bil! 

Wat is het volgende dat we van je kunnen verwachten? 
In november hoop ik vlak voor Black Friday met nóg een bundel korte verhalen te komen. Die verhalen hebben net 
als Verhaaltjes voor het Slapengaan een overkoepelend thema en gaan over begeerte en verlangen. Daarna, ergens 
vroeg in 2022, een nieuwe roman, getiteld DARK. En er zit nog meer aan te komen in de niet al te verre toekomst, 
iets wat ikzelf heel erg bijzonder vind. Daarover een andere keer vast en zeker meer! 

Wanneer kunnen je we weer ’s zien? 
Als het doorgaat maak ik graag met iedereen die langskomt een praatje op de Deventer Boekenmarkt. Ik sta daar 
zoals gebruikelijk met een kraam naast de Stephen King fanclub. De Deventer Boekenmarkt staat vooralsnog ge-
pland op 31 juli en 1 augustus 2021, en één van deze dagen is er voor onder meer de categorie spannende boeken. 
Hou via de sociale media in de gaten of en wanneer de boekenmarkt gehouden wordt. Natuurlijk, behalve voor een 
praatje ben ik er ook om te signeren.  

We danken Jack voor het feit dat hij de fanclub zo’n warm hart toedraagt, en vervolgens krijgen we ook nog eens 
de mogelijkheid om een leuke actie voor de fans te doen! 

     

KING FANS ACTIE 
Je kunt het boek nu al in  
de voorverkoop aanschaffen!  

Bij elk nieuwe boek krijg je ook de gratis pocket  
Als je me niet kunt horen. 

 
Géén verzendkosten als je jouw exemplaar  

bestelt via SuspenseShop! 

Alleen via suspenseshop.com kun je er bovendien voor kiezen om jouw  
exemplaar door Jack te laten signeren.  

De auteur draagt het boek op aan jou of – als je het cadeau geeft  - 
aan je vader, moeder, je geliefde, of wie dan ook.  

 
Volg bij het bestellen op SuspenseShop de instructies en mogelijkheden, en 

geef jezelf of een ander met Verhaaltjes voor het Slapengaan een leuk, 
persoonlijk geschenk.  

ACTIE: Eén voor jezelf, en geef er ook één cadeau 2 exemplaren 
voor 35,00 INCLUSIEF verzenden.  

Je kunt hier alvast genieten van een stukje uit een van de verhalen uit 
Verhaaltjes voor het Slapengaan!  

 

WIN ALS KING FAN EXTRA PRIJZEN! 
Als je als Stephen King Fan het boek aanschaft via de  

SuspenseShop maak je ook nog eens kans op EXTRA prijzen! 

 
Zet daarvoor bij je bestelling in het vakje bestelnotities 

de actiecode VVHSGSKF 
Laat je ook signeren, zet dan de code VOORAAN! 

 

Daarmee maak je kans op een van de volgende gesigneerde  
boekensets van Jack Lance:  

 
    2x set 1: Vuurgeest, Hellevanger en Zone 

2x set 2: Zombies in de Supermarkt, Rode Pumps, Nachtogen 

 

SuspenseShop geeft deze sets weg onder alle kopers van   
het nieuwste Jack Lance boek.  

Winnaars worden eind juli 2021 bekend gemaakt op de pagina 
van de Jacke Lance Community op Facebook en zullen wij in 

onze eerstvolgende Kings Things daarna ook vermelden.  
Over de uitslag wordt verder niet gecommuniceerd. 

http://www.stephenking.nl/
https://www.suspenseshop.com/
https://www.suspenseshop.com
https://www.suspenseshop.com/inkijk-vvhsg/
https://www.suspenseshop.com/product/de-nieuwe-jack-lance-vanaf-12-juni/
https://www.suspenseshop.com


 

 Pagina 7 

 

 

 J U N I  2 0 2 1               1 8 E  J A A R G A N G  N R :  5           S T E P H E N  K I N G  F A N C L U B  

1 april! 
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IT Chapter 2 
Hoe Stephen Kings geweldige cameo in HET Deel II bijna nog beter was geworden 
 
Horrormeester Stephen King had een hilarische cameo in HET Deel II, maar zijn personage had bijna nog meer te 
doen gehad, via een flashback-moment. 
 
Door Michael Kennedy (www.Screenrant.com) 
Gepubliceerd op 12 februari 2021 
Vertaald door Peter van Veen 
 
  
De meester van de verschrikking Stephen King had een hilarische cameo in HET Deel II, maar zijn personage had 
bijna nog meer te doen gekregen, via een flashback-scene. King schreef natuurlijk de legendarische, absoluut 
enorme roman waarop beide recente HET-films zijn gebaseerd, net zoals de tv-miniserie uit 1990 met Tim Curry 
als Pennywise. Kings nalatenschap strekt zich duidelijk veel verder uit dan alleen Derry, Maine, omdat hij één van 
de meest succesvolle auteurs in de geschiedenis is en veel iconische creaties heeft toegevoegd aan de popcultuur. 
 
Afgezien van zijn vele creaties is King zelf echter een popcultuuricoon geworden en fungeert hij als een soort 
goodwillambassadeur voor de verdiensten van het hele horrorgenre. In zekere zin is King voor horror wat Stan Lee 
was in de wereld van stripboeken, een sympathieke kerel met een miljoen ideeën en veel wijsheid om te delen na 
decennia van het beoefenen van zijn vak. Gelukkig vertoont King geen tekenen van afbouwen, brengt hij nog 
steeds elk jaar nieuwe boeken uit en maakt hij vaak cameo's in de verschillende verfilmingen van zijn werken. 
Zo’n cameo zat ook in HET Deel II, als een winkelier die Bill Denborough (James McAvoy) zijn kinderfiets Silver 
terug verkoopt. Tijdens de scène dreef hij de spot met zichzelf via Bill, een horrorauteur, die Kings eigen reputa-
tie bekritiseert omdat hij het altijd moeilijk heeft met eindes. Het is een geweldige traktatie voor King-fans, maar 
oorspronkelijk was de rol iets anders gepland. 
 
Eén van de belangrijkste verhaallijnen in elke versie van HET is de driehoeksverhouding tussen Bill Denborough, 
Beverly Marsh en Ben Hanscom. Hoewel dit er uiteindelijk toe leidt dat Ben eindigt met Beverly en Bill terugkeert 
naar zijn vrouw Audra, is de wederzijdse aantrekkingskracht tussen Bill en Bev er wel degelijk, vooral in het boek, 
waarin ze samen slapen. In HET Deel II belandt Bill in het pandjeshuis van Stephen Kings personage terwijl hij op 
zoek is naar zijn bijdrage voor het Ritueel van Chud, in dit geval zijn kinderfiets Silver. De eigenaar pest hem een 
beetje, maar de transactie vindt nog steeds plaats. 
In het originele script van schrijver Gary Dauberman voor het HET-vervolg had Bill echter een flashback-scène ter-
wijl hij in het pandjeshuis was en een mogelijk teder moment herbeleefde tussen hem en Bev als kinderen, dat 
zou zijn onderbroken door een jongere versie van Kings winkelier. De echte verrassing is dat Muschietti van plan 
was om Kings eigen zoon en collega-auteur Joe Hill te casten als de jongere winkelier, wat buitengewoon goed zou 
hebben gewerkt, want Hill is het evenbeeld van zijn vader op dezelfde leeftijd. Helaas werd het script als te lang 
beschouwd en werd het flashbackgedeelte van Kings en Hills cameo-scène wegens tijdgebrek eruit gesneden.  
Gezien het feit dat de film drie uur duurt, heeft regisseur Andy Muschietti waarschijnlijk de juiste beslissing geno-
men, zelfs als het leuk zou zijn geweest om te zien. 
 

http://www.stephenking.nl/
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 Oplossing prijsvraag vorige maand 

PRIJSVRAAG  

 

1. Mathilde van Marina Theunissen (leesexemplaar) 

2. Minnaar Leugenaar Moordenaar—William van Vooren (leesexemplaar) 

3. De sluipschutter—Kuo-li chang (leesexemplaar) 

 

Prijsvraag juni 2021 
Deze keer zoeken we overeenkomsten tussen bepaalde boeken van King. Wat hebben ze met elkaar 
gemeen? Stuur ons de juiste antwoorden en maak kans op een boek! 

 

1. Wat hebben de boeken Dromenvanger, De Gloed en Gevangen met elkaar gemeen? 
a. Randall Flagg komt in alle drie voor 
b. Er zitten (verwijzingen naar) aliens in 
c. Een personage in het boek kan geesten zien 

2. Wat hebben de boeken Carrie, Dolores Claiborne en Lisey’s Verhaal met elkaar ge-
meen? 
a. Ze hebben een vrouwelijk hoofdpersonage 
b. Ze gaan over de echtgenote van een schrijver 
c. Ze gaan over tijdreizen 

3. Wat hebben de boeken Verlichting, De Noodzaak en Cujo met elkaar gemeen? 
a. Ze zijn geschreven tussen 1985 en 2000 
b. Ze spelen zich af in Castle Rock 
c. Ze werden onder pseudoniem geschreven 

4. Wat hebben de boeken Zwart Huis, Schone Slaapsters en Gwendy’s Knoppenkist met 
elkaar gemeen? 
a. Pennywise komt in alle drie voor 
b. Ze spelen in het Donkere Toren-universum 
c. King schreef ze samen met een andere schrijver 

5. Wat hebben de boeken De Vervloeking, De Regelaars en De Ontvoering met elkaar ge-
meen? 
a. Ze zijn onder een pseudoniem geschreven 
b. Er zitten vampiers in 
c. Ze spelen zich af in Derry 

 

Stuur je oplossingen vóór 20 juni 2021 naar fanclub@stephenking.nl.   
Vermeld in de omschrijving het woord PRIJSVRAAG en vergeet je adresgegevens niet, zodat we je 
de prijs kunnen toesturen! Geef ook aan welk van de boeken uit onderstaande rijtje je zou willen 
winnen.  

Je kreeg de eerste paar zinnen van een bekend King-boek, waarbij alleen de spaties en leestekens tus-
sen de woorden waren verwijderd, zodat er nu één lange letterbrij was ontstaan. Je moest ons laten 
weten wat de zin is en van welke King-titel dit de openingsscène is? 

“Op de tweede dag van december in een jaar waarin een pindaboer uit Georgia zakendeed in het Wit-
te Huis, brandde een van Colorado’s grote vakantiehotels tot de grond toe af. Het Overlook werd als 
geheel verloren beschouwd. Na een onderzoek schreef de brandweercommandant van Jicarilla County 
de oorzaak toe aan een defecte boiler.” Dit is de opening van Dr. Sleep. 

Dat wisten ook Alexander de Groot uit Vlissingen (hij wil graag Digitale Engel ontvangen) en Dirk Van 
Goubergen (voor Quantum Detectives).  
Gefeliciteerd, het gewonnen boek komt zo snel mogelijk naar je toe!  
 
Niet gewonnen?   Hieronder weer een nieuwe prijsvraag, met nieuwe kansen voor iedereen!  

http://www.stephenking.nl/
mailto:fanclub@stephenking.nl?subject=prijsvraag%20mei
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Waarom Kings cameo geschrapt werd 
1 april! 
Kikker 

in je bil! 

The Shining Remake  
Waarom Stephen Kings smeltende geest cameo scène geschrapt werd 
 
De tv-bewerking van The Shining uit 1997 bevatte oorspronkelijk een scène waarin het personage van Stephen King 
begon te smelten, maar die werd eruit gesneden - hier is de reden daarvoor. 
 
Door Adrienne Tyler (Screenrant.com) 
Gepubliceerd op 18 februari 2021  
Vertaling door Peter van Veen 
 
  
Hoewel Stanley Kubrick’s The Shining de bekendste bewerking van Stephen Kings gelijknamige roman is, er is een 
miniserie voor TV gemaakt in 1997 en die had zelfs een cameo van King zelf, maar het werd uit de serie gesneden 
- hier is waarom. In 1977 werd Stephen Kings derde roman, The Shining, gepubliceerd, en het is het boek dat hem 
hielp om zich te vestigen als een vooraanstaande auteur in het horrorgenre, terwijl het ook één van zijn meest 
persoonlijke werken was, omdat sommige details (zoals de worsteling van de hoofdpersoon met alcoholisme) geba-
seerd waren op zijn persoonlijke ervaringen. 
The Shining volgt Jack Torrance, een worstelende schrijver en herstellende alcoholist die een baan aanneemt als 
de “buiten het seizoen” conciërge van het Overlook Hotel in de Colorado Rockies. Jack neemt zijn vrouw, Wendy, 
en hun zoon, Danny, met zich mee, in de hoop dat ze hun relatie kunnen herbouwen en een nieuw begin kunnen 
maken terwijl ze helemaal alleen in het hotel zijn, terwijl hij ook de motivatie vindt die hij nodig had om aan een 
toneelstuk te werken. Een sneeuwstorm snijdt hen echter al snel af van de buitenwereld; mede door Danny's para-
normale vermogens (aangeduid als “the shining”), worden de bovennatuurlijke krachten in het hotel wakker ge-
maakt, die vervolgens beginnen te knoeien met Jacks gezonde verstand. 
The Shining's eerste bewerking voor andere media vond plaats in 1980 met de gelijknamige film geregisseerd door 
Stanley Kubrick, die heel veel veranderingen doorvoerde in het verhaal en daarmee de teleurstelling en kritiek van 
King te verduren kreeg 
Zelfs ondanks dat Stephen King openlijk heeft laten weten geen fan te zijn van Kubrick’s film, wordt The Shining 
nu beschouwd als één van de grootste horrorfilms ooit gemaakt, maar het verhaal werd in 1997 opnieuw verfilmd 
als miniserie, en deze keer was King betrokken bij het maken ervan. Ook getiteld The Shining, was het een minise-
rie van drie afleveringen geregisseerd door Mick Garris en geschreven door King, wat resulteerde in een loyalere 
verfilming dan Kubricks film. Kings betrokkenheid was niet beperkt tot werk achter de schermen maar hij had ook 
een cameo, die uiteindelijk de miniserie niet haalde, maar als het wel vertoond zou zijn, zouden kijkers hem niet 
gemakkelijk hebben herkend omdat hij veel (gruwelijke) make-up droeg. In een scène met de geesten uit het ver-
leden van het Overlook werd een orkest getoond dat speelde en de leider van dat orkest was King (en de naam van 
het personage was Gage Creed, net als die van het kind in zijn roman Pet Sematary uit 1983.) 
  
De scène eindigde met alle geesten, inclusief Kings personage, smeltend, met een groene smurrie die uit hun ge-
zichten kwam (wat in zekere zin doet denken aan het rottende effect dat wordt gebruikt op de vrouw uit kamer 
237 in Kubricks film). De scène is indrukwekkend als het gaat om make-up en speciale effecten, en het camera-
werk maakt het nog verontrustender, maar het werd eruit gesneden en werd zo een verwijderde scène. In een 
interview met Fangoria (via Delirium), legde Garris uit dat Kings cameo moest worden ingekort omdat "het de scè-
ne een beetje vertraagde" en het hen "in monsterfilmgebied" bracht gezien de gruwelijke make-up en hoe hun 
gezichten begonnen te smelten, en dat de miniserie "iets was dat veel dichter bij de echte wereld zou moeten 
spelen". De Shining behielden de heggendieren die kunnen bewegen, wat niet bepaald iets is van "de echte we-
reld", maar de smeltende gezichten overschreden een grens waar Garris niet echt over heen wilde. 
Uiteindelijk, zelfs zonder een Stephen King als Gage Creed werd The Shining miniseries goed ontvangen dankzij 
het feit dat het loyaler is aan het boek dan de film van Stanley Kubrick, hoewel het nog steeds zijn zwakke punten 
heeft. Hoewel Mick Garris' redenen om Kings cameo uit de serie te halen begrijpelijk zijn, zullen kijkers degenen 
zijn die zullen moeten beslissen of die scène het tempo van de serie zou hebben verpest of dat het een interessan-
te en schokkende toevoeging zou zijn geweest. 
 

http://www.stephenking.nl/
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Je kunt je boeken ook bestellen bij het boekwinkeltje Stephen King Fans! Er is veel tweedehands, maar ook nieuw en naast 
een klein voorraadje Engelstalig is er keus uit honderden Nederlandstalige Stephen King-boeken. Pockets, paperbacks, hard-
covers, tijdschriften, poppetjes… er is van alles! Er is een vaste kortingsactie waardoor je bij bestelling van meerdere boeken 
nog goedkoper uit bent. De boeken zijn niet duur, en er gaat altijd 10% van de verkoop naar de kas van de fanclub!  

Er zijn ook dvd’s, poppetjes, boekenleggers, kettingen, oorbellen en armbandjes met bedels met 
een Stephen King-thema te koop in de winkel op Marktplaats. Je kunt aankopen vanuit beide winkels 
met elkaar combineren! Alleen geldig op boeken en dvd’s. 

 
5 halen, 4 betalen  

(altijd de goedkoopste gratis). Koop je er 10, dan dus 2 gratis…. enz.  

Verzenden gebeurt via PostNL, DHL en GLS (buitenland). Kosten die wij niet maken, rekenen we natuur-
lijk ook niet door — zo worden verpakkingen hergebruikt — en dat scheelt in jouw portemonnee! Contact? 
secretaris_sk07@stephenking.nl. Vraag gerust naar de mogelijkheden voor jouw bestelling!  

 MERCHANDISE & SPONSORING 
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HELP OOK DE FANCLUB DOOR JE AANSCHAF! 

 

 

 

Hebbedingetjes 
In onze fanclubshop vind je ook onze merchandise: 
winkelwagenmuntjes, ijskrabbers, magneten en poppe-
tjes. En binnenkort zijn er ook weer linnen tasjes met 
een langhengsel te bestellen (5,00)! Stevige kwaliteit 
en bedrukt met scrabble-letters. Op de tas staan diver-
se boektitels. In de shop kun je ook de laatste nieuwe 
boeken bestellen, zolang de voorraad strekt!  

Dankie Sai! 

Volg het voorbeeld van P.J. Bogget uit Uithoorn 
(Dankie Sai!) en word (maandelijkse) sponsor! Dank 
ook aan iedereen die een of meer boeken bestelde in 
onze shop of aankopen deed/doet tijdens de boeken-
markten in Deventer en Utrecht! 

Prijs gewonnen? Stort de verzendkosten naar ons terug, 
dan kunnen we dit blijven doen! Ondersteun ons werk 
en stort een bedrag(je) naar keuze op bankrekening 
NL08KNAB0725036737 t.n.v. stichting Stephen King Fan-
club te Utrecht. 

En nog veel  meer!! 

http://www.stephenking.nl/winkelen/winkeltjesuitleg.htm
http://www.marktplaats.nl/verkopers/9000342.html
http://www.stephenking.nl/winkeltjesuitleg.htm
http://www.stephenking.nl/
http://www.stephenking.biedmeer.nl
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The Running Man Movie 
1 april! 
Kikker 

in je bil! 

Stephen Kings The Running Man Movie zet Edgar Wright aan het regisseren 
 
Een nieuwe bewerking van Stephen Kings The Running Man is onderweg, met filmmaker Edgar Wright om te regisse-
ren wat wordt omschreven als "geen reboot". 
 
Door Mike Jones (Screenrant.com)  
Gepubliceerd op 19 februari 2021 
Vertaald door Peter van Veen  
 
  Een nieuwe speelfilmbewerking van Stephen Kings dystopische thriller The Running Man is onderweg met filmma-
ker Edgar Wright die regisseert. De eerste bewerking van de roman kwam uit in 1987, met  Arnold Schwarzenegger 
in de hoofdrol van Ben Richards. Tegenwoordig wordt de film door velen beschouwd als een actie film, maar de 
impact ervan was nauwelijks voelbaar bij de release. 
Hoewel Kings gelijknamige roman uit 1982 het bronmateriaal van de film is, verschilt het aanzienlijk van wat de 
Schwarzenegger-film bood. Kings werk een dystopische toekomst liet zien waarin deelnemers aan een spelshow ge-
naamd The Running Man vrijwillig mee doen aan een gewelddadige tv-spelshow en geld krijgen voor elk uur dat ze 
in leven blijven. De deelnemers van de Schwarzenegger-versie werden wettelijk beschouwd als criminelen en wer-
den naar de spelshow gebracht als zowel een straf als entertainment voor het publiek. In latere jaren, wees King 
geregeld op de verschillen tussen het Richards-personage dat hij schreef en dat van Schwarzenegger, waardoor veel 
King-fans openstaan voor een nieuwe verfilming van het boek. 
Nu, zo'n vierendertig jaar na de eerste Running Man-filmrelease, is er een nieuwe verfilming op komst. Volgens 
Deadline wordt de film deze keer geregisseerd door Shaun of the Dead en Baby Driver filmmaker Edgar Wright. Het 
script zal mede geschreven worden door Wright en Michael Bacall, die eerder met Wright werkten aan zijn bewer-
king van Scott Pilgrim vs. the World uit 2010. Op dit moment is er geen informatie over een mogelijke releaseda-
tum. 
  
Wat er tot nu toe echter bekend is, is dat Wright van plan is trouwer te zijn aan het bronmateriaal, iets dat King 
zeker gelukkig zal maken. De nieuwe bewerking zal geen remake zijn en Wright is al jaren niet geheimzinnig over 
zijn wens om The Running Man te proberen. Fans van zowel Wright als The Running Man zullen zeker enthousiast 
zijn over dit laatste nieuws, omdat Wrights esthetiek van het maken van films altijd één van de meest aantrekkelij-
ke elementen van zijn werk is geweest. Bovendien is Wright het soort filmmaker wiens liefde voor cinema voelbaar 
en te zien is in elk van zijn films, met een schijnbaar eindeloze reeks verwijzingen en Easter eggs verspreid in alles 
wat hij doet. Hij kiest zijn projecten heel zorgvuldig. Naast The Running Man tellen fans ook de dagen af tot zijn 
laatste regie-inspanning, Last Night in Soho, uitkomt, na verschillende vertragingen. 
Voor degenen die trouw zijn aan de Schwarzenegger-bewerking van The Running Man, kan deze aankomende nieuwe 
kijk erop ongewenst blijken. Gelukkig heeft Wright slim alle backflashes vermeden die vaak gepaard gaan met een 
poging om cultfavorieten opnieuw op te verfilmen door er voor te kiezen om het origineel niet te na te maken. Maar 
in 2021 is het concept van deelnemers waarop gejaagd wordt in een dystopische toekomst nauwelijks origineel voor 
een film. Wright zal zijn werk er aan hebben in een poging om iets anders te creëren. Toch heeft hij zijn hele carri-
ère tot nu toe besteed aan het brengen van unieke wendingen aan relatief bekende genres. 
 

http://www.stephenking.nl/
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1 april! Kik-

ker in je bil!

The Stephen King Collectibles  

Pagina 12 

Een vaak gehoorde kreet binnen de Stephen King-gemeenschap: “Er is in ons land weinig animo voor gelimiteer-
de Nederlandse hardcoverboeken van Stephen King”… Dit is helaas waar. Hoe anders is het in Engeland (UK) en 
in de Verenigde Staten (US). Zodra een uitgeverij een nieuwe titel aankondigt als zijnde Limited, is deze in no 
time uitverkocht. En dan hebben wij het over boeken van honderden tot duizenden Ponden/Dollars… Krankzin-
nig? Het maakt niet uit hoe en wat je verzamelt, als je er maar plezier aan beleeft… daarom laat ik je graag eens 
kennismaken met deze speciale uitgaves. 

Deze maand de collectible 

Just After Sunset 

De verzamelbundel Just After Sunset (Na zonsondergang) dateert van 2009. In dat jaar brengt  
Hodder & Staughton (UK) deze collectible uit. De boekenketen Waterstones (UK) mag deze verkopen.  
Er worden 500 genummerde Gift Editions uitgebracht met een facsimile (gedrukte) handtekening. Het boek 
heeft een slipcase, maar geen dustjacket en illustraties. De prijs is £40,00. 
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Gift Edition 

http://www.stephenking.nl/
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The Stephen King Collectibles  
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Deze collectible bevatte nog een dvd met het korte verhaal N. erop (zie rechtsboven).  
De Gift Edition is nu ongeveer $150,00 waard. 

http://www.stephenking.nl/
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The Stephen King Collectibles  
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Terminologie:  
Slipcase;  Hoes waar je het boek in schuift, ter bescherming. 
Dustjacket; Een stofomslag om het boek. 
Gift Edition; Een ‘opstap’ exemplaar in een grote oplage. 
Remarque; De artiest van de desbetreffende illustraties heeft een aparte unieke tekening in het boek gete-
kend. 

Rechtsonder heeft een verzamelaar een remarque van Glenn Chadbourne in zijn boek laten zetten.  
Linksonder een brief van Stephen King gericht aan de lezer met de facsimile handtekening .  

Met dank aan Georgios! 

Helaas bezit ik (nog) geen exemplaar 
van deze titel 

http://www.stephenking.nl/
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The Stand 2020 1 april! 
Kikker 

in je bil! 

Alles wat The Stand 2020 anders had moeten doen 
 
CBS All Access' The Stand miniseries heeft misschien de originele Stephen King-roman verbeterd, maar er is veel dat 
het ook beter had moeten doen. 
 
Door Cathal Gunning (screenrant.com) 
Gepubliceerd op 28 februari 2021 
Vertaald door Peter van Veen  
 
  
The Stand veranderde veel belangrijke en kleine details van de originele Stephen King-roman, maar er zijn verschil-
lende dingen die de miniserie uit 2020 ook anders had moeten doen. The Stand is vanaf december 2020 de tweede 
big-budget bewerking van Kings gelijknamige bestseller uit 1978. The Stand, oorspronkelijk verfilmd als een veelge-
prezen miniserie in 1994, is het uitgebreide verhaal van een reeks overlevenden die verwikkeld zijn in een strijd 
tussen goed en kwaad nadat een pandemie het grootste deel van de wereldbevolking heeft uitgeroeid. 
 
Bijna bijbels van omvang, maar intiem in zijn verhalen, stuitert The Stand heen en weer tussen de kwaadaardige 
volgelingen van Randall Flagg en de moreel oprechte aanhangers van Moeder Abigail terwijl ze vechten om controle 
over wat er nog over is van de VS en proberen ze twee zeer verschillende soorten beschaving op te bouwen. The 
Stand is een enorme roman die geliefd is bij zowel horror-, fantasy- als sci-fi-lezers en is het soort uitgebreide ver-
haal dat perfect geschikt is voor de miniserieverfilming. Dit is waarschijnlijk de reden waarom filmbewerkingen van 
filmmakers zo divers als George A. Romero en Ben Affleck nooit van de grond kwamen, omdat het bijna onmogelijk 
is om het materiaal in één film samen te vatten. 
 
De 2020-versie van The Stand kwam echter in ernstige problemen met snelheid, casting, plots en karakterontwikke-
ling, waarvan er slechts een paar kunnen worden toegeschreven aan de ongelukkige verschijning van de show in het 
midden van een zeer reële, nog steeds tragisch relevante pandemie. New Mutants regisseur Josh Boone deed een 
bewonderenswaardige poging om de roman te verfilmen, maar The Stand blijft een her-vertelling die had kunnen 
profiteren van enkele grote veranderingen. 
 

The Stand 2020 had een andere Stu, Harold en Nadine moeten casten 
  
Drie van de centrale personages uit het hart van The Stand zijn helaas niet goed gecast en wijken op belangrijke 
manieren af van hun boek tegenhangers. Stu, de held van de roman, werd met intensiteit gespeeld door Gary Sinise 
in de miniserie uit 1994, maar The Stand uit 2020 koos voor James Marsden als het personage. Marsden, een geta-
lenteerde performer, is op zijn best wanneer hij zijn all-American heldenimago ondermijnt, zoals bewezen door 
alles van Westworld tot Enchanted. Het spelen van de held in The Stand laat Marsden stranden in een conventionele 
weldoenerrol en dat laat Stu lijken als een onverstoorbare, moreel rechtopstaande actieheld ondanks de beste po-
gingen van de acteur om complexiteit toe te voegen. Ook vindt de 2020 versie van The Stand de moreel gecompli-
ceerde Nadine opnieuw uit door Amber Heard te casten, beroemd om het spelen van een reeks ijzige schurken. 
 
Van 3 Days To Kill tot haar doorbraakrol in horrorfilm All the Boys Love Mandy Lane, speelt Heard op haar best bre-
de, wrede karikaturen van het kwaad, maar struikelt wanneer ze probeert de vele lagen van een moreel complexer 
personage als Nadine te spelen. Hetzelfde probleem doet zich voor met Owen Teague's versie van Harold Lauder 
(hoewel de rol op zijn minst beter gecast is dan de schaamteloos schurkachtige Corin Nemec uit 1994), waarbij het 
personage wordt weergegeven als een gluiperige engerd die schaamteloos voorbestemd is om een antagonist te 
worden, in plaats van de mollige, sympathieke en uiteindelijk tragische figuur van de roman. Voor Harold is het 
probleem dus niet zozeer een foute casting als wel de karakterisering die hem is gegeven. 
 

http://www.stephenking.nl/
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The Stand 2020 1 april! 
Kikker 

in je bil! 

Meer schermtijd (en minder superkrachten) voor Randall Flagg 
  
Oorspronkelijk een intimiderende sekteleider die geleidelijk aan paranormale krachten blijkt te hebben, is de ro-
manversie van Randall Flagg een personage wiens kracht wordt beperkt door het geloof dat zijn volgelingen in hem 
hebben. De 2020-versie van The Stand maakt het personage een krachtigere schurk, waarbij Flagg in de eerste 
plaats direct verantwoordelijk is voor het uitbreken van Captain Trips (wat alleen in de roman werd geïmpliceerd). 
kijkers zien de eerste paar afleveringen niet zoveel van Alexander Skarsgards schurk. Het is een onverklaarbare 
beslissing die de show zonder een centrale dreiging laat spartelen, vooral wanneer de kleinere schurk Trashcan Man 
bijna uit het verhaal wordt verwijderd (ondanks een pittige wending van Ezra Miller). Terwijl Nadine en Harold het 
zware werk doen, moet The Stand het te lang doen zonder een effectieve antagonist, iets wat had kunnen worden 
verholpen door Flagg minder superkrachten en meer schermtijd te geven. 
 

The Stand had een minder cliché Las Vegas nodig 
  
Over een verkeerde voorstelling van de schurk gesproken, de originele roman portretteert Randall Flaggs versie van 
Las Vegas als een onderdrukkend, dictatoriaal regime. The Stand uit 2020 portretteert de stad als één wild feest, 
dat compleet afwijkt van het bronmateriaal door feestvierders af te beelden die dronken worden, drugs gebruiken 
en zich bezighouden met constante openbare seks. Waar de roman de inwoners van Vegas kenmerkte door kruisi-
ging als straf voor het overgeven aan drugs, hier geven de burgers van de stad vrijelijk hun ondeugden toe en de 
serie veronderstelt dat kijkers dit even schokkend en verwerpelijk zullen vinden. Niet alleen zien aan de Vegas-
scènes er daardoor clichématig uit, maar The Stand uit 2020 biedt ook een behoorlijk betuttelende demonisering 
van drugsgebruik die de roman niet bevatte en die de verfilming niet nodig had. 
 

The Stand had een minder ongelijke toon nodig 
  
Zoals vaak het geval is bij de meeste verfilmingen, worstelt  The Stand 2020 versie om het gevoel van de originele 
roman vast te leggen, en het wordt niet geholpen door een behoorlijk inconsistente toon. Aan de ene kant is deze 
nieuwe bewerking onmiskenbaar “smeriger” dan de miniserie uit 1994 en op sommige plaatsen gruwelijker dan de 
roman (bijvoorbeeld de brute ondergang van Garvey, Poke en de inheemse bewoner die neergeschoten wordt door 
de vinger van Flagg). Aan de andere kant biedt deze versie van The Stand een gezuiverde, minder moreel complexe 
versie van Kings boek. Hoezeer de burgers van Las Vegas ook van gedisciplineerde volgelingen van een moorddadige 
fascist naar hard feestende ravers gingen, het leger dat in de originele roman als corrupt en onbekwaam werd afge-
schilderd, wordt een schuldloos toonbeeld van deugdzaamheid, en zelfs het originele biowapen dat de Captain Trips 
supergriep uitbraak veroorzaakte wordt aan Flagg toegeschreven. 
 
Nadine gaat van een gecompliceerde anti-schurk die geen schuld heeft aan haar hersenspoeling naar een meer con-
ventionele harteloze schurk (compleet met voorspelbare verlossingsscene), terwijl Harolds interessante verlossings-
scene wordt gedropt ten gunste van een eenvoudigere "het was allemaal Flaggs schuld!" uitleg. Al deze veranderin-
gen spannen samen om de goede jongens perfecter te maken, de slechteriken onherkenbaarder, en het verhaal van 
The Stand in een tot meer recht voor z’n raap "goed versus kwaad" verhaal te maken, in plaats van een complex 
plot over mensen gevangen in een wereldverslindende strijd tussen krachten groter dan één van hen. 
 

http://www.stephenking.nl/
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Wie won Orakel van Thomas Olde Heuvelt 
Deze maand lees je een recensie van het boek in deze Kings 
Things, maar we mochten van De Boekerij ook een exem-
plaar weggeven. Daarvoor moest je ons laten weten wat de 
titel van het boek was, waarmee Thomas in 2005 te gast 
was bij ons op de Fanclubdag. 

En nee, dat was niet Hex (een antwoord dat we vaak zagen 
langskomen), maar het was natuurlijk Phantasamnesia, 
hiernaast nu ook te zien op de foto. En dat wisten veel fans 
die de oplossing instuurden natuurlijk ook. Maar, en kan er 
maar eentje de winnaar zijn, en dat is geworden… 

Ellen Lukassen uit Den Bosch.  

Gefeliciteerd! Het boek komt zo snel mogelijk naar je toe. 

 

 

door  
Chrissy  
 
Alle data 
onder  
voorbehoud  
van de 
uitgever 

 Datum: Soort: Details: 

 

Juni 2021 Mid-price 
paperback 

Als het bloedt 12,99 | ca. 416 blad-
zijdes | ISBN 9789022593257 

 

? paperback Revival (Special Book & Service 
2020)  prijs en omslag nog  
onbekend ISBN 9789021027456  

 
? paperback Mr. Mercedes (Special Book &  

Service 2020)  prijs en omslag nog 
onbekend 9789021027555 

 

Augustus 2021 paperback Billy Summers 9789022593806  
544 pagina’s voor 24,99 Zal ook 
weer bij de fanclub te koop zijn! 

 

USA: mei 2022                 Gwendy’s Final Task 
               King & Chizmar 

http://www.stephenking.nl/
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LUCKEY QUARTER 

Dit keer de antwoorden 
van:  

 

Sandra 
van de Beek 

Luckey Quarter staat 
letterlijk vertaald voor 
gelukskwartje, of geluks-
hoekje. De naam voor 
deze rubriek is natuurlijk 
gebaseerd op het verhaal 
van Stephen King (uit 
Alles is Eventueel). Als 
jouw e-mailadres uit ons 
nog steeds groeiende 
adressenbestand wordt 
gehaald, is dat met recht 
een gelukkig hoekje  
geweest! Want iedereen 
die staat ingeschreven 
om ons magazine te  
ontvangen heeft daar-
door kans om de “Luckey 
Quarter email” van de 
fanclub te ontvangen. We 
trekken elke maand uit 
dit bestand willekeurig 
een e-mailadres.  

Je krijgt altijd een prijs
(je) voor je deelname. 
Die zal elke keer weer 
anders zijn en je ziet 
vanzelf welke verrassing 
er bij je op de mat valt 
als je meedoet!  

 

Sandra wilde graag zo’n 
handgemaakte geperso-
naliseerde Tibetaans 
zilveren boekenlegger 
als prijs, en dat hebben 
we geregeld! 

Hoe lang ben je al King-fan, Sandra en hoe komt dat zo?  

Mijn moeder (78) leest altijd al Dean Koontz en Stephen King zolang ik mij kan herinneren. Wij 
hadden ook altijd Golden Retriever honden in huis en toen ik een jaar of 12 was zei mijn moeder 
dat ik het Franciscus Complot eens moest gaan lezen, want dat is ook met een Golden Retriever. 
Toen ik dat uit had wilde ik meer van dat soort boeken lezen. Toen kwam mijn moeder met De 
Noodzaak van Stephen King, ik was meteen verkocht. Sindsdien verslind ik zijn boeken en ben ik 
zijn boeken gaan verzamelen. En nu leent m’n moeder mijn boeken.  

Werk: Ik werk bij vergelijkingssite Independer op de afdeling Leven en Bancair. 
Leeftijd: 43 jaar                                    Woonplaats: Hilversum 

Wat is je favoriete boek en waarom?  

Ik heb niet een echte favoriet maar Het is er wel één van omdat ik helemaal meegezogen wordt 
met de Losers-club en hoe ze later Pennywise te lijf gaan, heerlijk. Maar ook de Groene Mijl. Ik 

heb alle delen. Ik weet nog goed dat we op vakantie waren op Ameland en er tijdens die vakan-
tie weer een deel uitkwam en ik meteen op de fiets naar Nes ging om daar het deel te kopen. I 
moest opschieten met lezen van mijn tante en moeder want zij wilden ook, hahaha. Maar ook De 

Spelbreker zie ik helemaal voor me, brrrr. 

Wat is je favoriete film en waarom?  
Mijn favoriete film is The Shining (met Jack Nicholson) en het vervolg Dr. Sleep. Heerlijk hoe de 
sfeer is en de spanning. Ook de films probeer ik allemaal op dvd/blue ray te krijgen. En zodra er 

weer een film uitkomt in de bioscoop ga ik er altijd met mijn beste vriendin naar toe. 

Welk boek of film ontbreekt nog in je verzameling?   
Ik ben volgens mij wel compleet. Zoals gezegd kijk ik regelmatig of er al iets uitkomt en dan 

reserveer ik het meteen. Ik mis alleen nog de King biografieën.  

Welke andere schrijvers lees je wel eens? 
Ik lees dus ook de boeken van Dean Koontz. Maar ook Thomas Olde Heuvelt (op aanraden van 
Arnold le Fèbre). En een heel ander genre: Sophie Kinsella. 

Hoe ben je met de fanclub in aanraking gekomen? 
Ik was op zoek naar welke boeken en films er zijn uitgebracht van Stephen King en toen vond ik 
jullie. Top! 

Wat zou je aan Stephen King willen vragen?  

Hij heeft nu veel cameo’s in zijn films maar geen grote rollen. Of hij niet eens een grote rol zou 
willen spelen in zijn films? En of hij alstublieft nog lang wil blijven schrijven! 

Heb je nog tips of suggesties?  
Blijf hiermee doorgaan, het is elke maand weer een feestje om de Kings Things te lezen en hope-
lijk blijven mensen de Lucky Quarter insturen! Dat hopen wij ook Sandra! Oproepje hieronder! 

 

We ontvingen gelukkig opnieuw een bijdrage voor Lucky Quarter!   

Deed je nog niet eerder mee en wil je graag meedoen? Dat kan!  
Kijk hier voor de vragen, regels en waar je heen mag sturen. 

http://www.stephenking.nl/
https://www.stephenking.nl/skfnieuw/kings-things/luckey-quarter-vragen/
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door Chrissy  

   BOEKRECENSIE 

Orakel van Thomas Olde Heuvelt 

 

 
door Chrissy 

Oorspronkelijke 

titel:  Orakel 

Auteur:  

Thomas Olde Heuvelt 

Uitgever:  

De Boekerij 

 

Jaar van uitgifte:  

2021 

Aantal pagina’s:   

458 

ISBN:  

9789022591109 

Link/urls:  

Auteur 

8,5 
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Toen de boekhandels weer open mochten, verscheen 
na een tijdje uitstel, eindelijk de nieuwste van Thomas 
Olde Heuvelt. Je kent hem als Kingfan natuurlijk van 
onze fanclubdagen, of weet van het feit dat King zelf 
het boek Hex van een aanradende quote heeft voor-
zien.  

Zijn vorige boek, Echo, kon mij niet zo bekoren, maar 
Orakel is er weer eentje die je echt gelezen moet  
hebben. Historische waarheden, feiten, mysterie en 
fantasie gemengd met veel thriller en wat science- 
fiction aspecten, geven je soms echt kippenvel! 

Op een mistige winterochtend zien Luca Wolf en Emma 
Reich het achttiende-eeuws zeilschip Orakel in een 
bollenveld bij de duinen liggen. Ze gaan op ontdek-
kingstocht, en Emma kan haar nieuwsgierigheid niet 
bedwingen en gaat het luik op het hellende dek  
binnen. Niemand ziet haar ooit nog terug. Luca blijft 
verbijsterd achter: hij wilde haar wel achterna gaan, 
maar iets hield hem tegen. Niet veel later zijn er elf 
mensen verdwenen, waaronder zijn vader. Luca en zijn 
moeder worden door een geheime organisatie met de 
naam November-6 vastgehouden in een beveiligde  
instelling en de geheime diensten staan voor een  
raadsel. Alles wordt uit de kast getrokken om een  
mediastorm te voorkomen en de verdwenen mensen te 
vinden. Men ontdekt dat het schip een voorbode is van 
iets onheilspellends.  

Het opvallende boek heeft een link met het boek Hex, 
namelijk mijnheer Grim, die in Hex ook al te maken 
had met het mysterie waarbij een heks spontaan er-
gens kon verschijnen. Hex is net als Orakel een boek 
waar humor in zit, maar dat je niet gelezen hoeft te 
hebben als je Orakel wilt lezen. Maar, doe je dat wel, 
dan voegt het wel meer diepte en details toe.  

Ik hou van deze schrijfstijl van Thomas, het is vlot, het 
tempo en de spanning nemen alleen maar toe en lang-
zaam begin je de puzzelstukjes op de goede plek te 
leggen. Hij weet leuke karakters te schetsen, die je 
begrijpt en aardig vind of die je vanaf het eerste  
moment net zo irritant vind als ze ook zijn. En het 
mooie is dat je met allemaal wel meeleeft terwijl zij 
de puzzel aan het oplossen zijn. Er gebeuren af en toe 
wel erge en enge dingen, maar ik zou het toch geen 
horror willen noemen. Eerder gruwelijk spannend. 

Hier en daar wordt het verhaal onderbroken door een 
intermezzo, waardoor je steeds meer achtergronden 
meekrijgt en dat maakt het verhaal alleen maar ster-
ker. Toch is het niet helemaal perfect (dat kan alleen 
King natuurlijk, en ook die niet eens altijd) want het 
verhaal maakt tegen het einde wel een dip en er  
komen wat karakters bij die eigenlijk toch wel erg 
naast het verhaal staan, maar schijnbaar nodig zijn om 
de vlucht naar de verlaten boortoren, die toch wel 
centraal is in het verhaal) te maken. Op dat punt is het 
even moeilijk om door alle gebeurtenissen heen te 
prikken en te begrijpen wat er eigenlijk gebeurd, maar 
de epiloog maakt dat later duidelijk en zo vallen ge-
beurtenissen in Hex en Orakel mooi in elkaar.  

Zonder iets te willen verklappen verder, kan ik je van 
harte aanraden om dit boek te lezen. Je kon er afgelo-
pen maand een winnen (kijk in deze Kings Things voor 
de winnaar ervan). Ervaar de woeste zee, de dappere 
Luca en de twijfelachtige Glannis, bittere Eleonora en 
who the f is die Nunyunnini?  

Daar kom je alleen achter door te lezen! Have fun! 

http://www.stephenking.nl/
https://www.oldeheuvelt.com/
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door Chrissy  

   BOEKRECENSIE 

Scherven vol ogen van Johan Klein Haneveld 

 

 
Door Marco & Chrissy 

Oorspronkelijke 
titel:  
Scherven vol ogen 

 
Uitgever:  
Macc 

Jaar van uitgifte: 
2021 

Aantal pagina’s:   
208 

ISBN:  
9789078437840 

Link/urls:  
Uitgeverij Macc 

5,5 
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Marco:  
Het Nederland van 2080 is veranderd in een dystopische staat. Er heeft zich een 
tweedeling voorgedaan doordat de helft van het land geclaimed is door het water. 
Efficiëntie, productiviteit en perfectie zijn de standaard geworden. Grote bedrij-
ven hebben het voor het zeggen en als je als werknemer uit de pas loopt, raak je 
je baan onherroepelijk kwijt en ligt een niet te benijden plek in de sloppenwijken 
in het verschiet. Dit overkomt Jennifer Kerkels. Met de moed der wanhoop meld ze 
zich aan bij het instituut ‘Perfect’, dat adverteert om mensen zodanig te verande-
ren dat ze gegarandeerd weer aantrekkelijk worden voor werkgevers. Eenmaal 
binnen de muren van het instituut blijkt al snel dat deze woorden voor meerdere 
interpretaties vatbaar zijn.  

Grofweg  kun je het boek in twee delen opsplitsen: de periode waarin Jennifer 
haar werk kwijtraakt en de periode tijdens het verblijf bij ‘Perfect’. Klein Hane-
veld neemt een lange aanloop van het verliezen van haar baan tot aan haar aan-
melding bij het instituut in deze korte roman. Er gebeurt weinig spectaculairs. Er 
wordt te weinig tijd besteedt aan de persoon Jennifer, wel komen we te weten dat 
de sloppenwijken aan de randen van de nieuwe kustlijn haar voorland is. De nadruk 
ligt meer op het beschrijven van de werk en leefomstandigheden van de inwoners 
van ‘Nieuw Holland’. Deze twee dingen maken dat je niet echt een band opbouwt 
met de hoofdpersoon. Het helpt niet echt dat de interactie met andere personages 
in haar leven slechts oppervlakkig worden beschreven. In het tweede stuk dat zich 
tussen de muren van het instituut afspeelt, blijkt al vrij snel dat Jennifer een grote 
fout heeft gemaakt door in zee te gaan met deze organisatie.  

Na het gezapige eerste deel hoop je dat er wat meer tempo en spanning in het 
verhaal komt. Dit is niet echt het geval. Het verhaal raakt niet in een stroomver-
snelling, echt schokkende plotwendingen die je niet aan ziet komen zijn er amper. 
Er is eigenlijk geen moment geweest dat ik door het verhaal werd gegrepen. Het 
magische spel dat je wordt bespeeld door het verhaal en in deze fictieve wereld 
gaat geloven is aan mij voorbijgegaan. Een gebrek aan diepgang en spanning is hier 
voor een groot deel verantwoordelijk voor. Dan nog hoop je op een spetterend 
slotstuk waardoor je alsnog van je stoel word geblazen, maar dit blijft echter ook 
uit. De clou van wat het instituut ‘Perfect’ werkelijk voor ogen staat wordt uitein-
delijk wel duidelijk, maar eerlijk gezegd vond ik de verwikkelingen aan het einde 
van het verhaal hier en daar wat clownesk en vergezocht aandoen. Normaliter ben 
je teleurgesteld als je een boek uit hebt, of zit je nog vol van de adrenaline, of 
blijf je flabbergasted achter en staar je vol ongeloof voor je uit, of pink je een 
traantje weg. Ik was alleen opgelucht toen ik het boek sloot. Het krijgt een 4,5. 

Chrissy: 
Mijn verwachtingen van dit boek waren hoog… we mochten eerder al eens een kort 
verhaal van deze auteur in Kings Things plaatsen, en ik las ook wat verhalen van 
hem in korte verhalenbundels die ik kon waarderen. Daarom wist ik niet hoe snel ik 
een recensie-exemplaar moest aanvragen toen ik dit boek aangekondigd zag. Ik 
houd namelijk ook wel van een lekkere dosis SF in een verhaal, en was dus zeer 
benieuwd. Misschien waren mijn verwachtingen daarom wat te hoog want het boek 
viel me toch wel een beetje tegen, in die zin dat het niet was wat ik ervan ver-
wacht had. 

In de erg lange intro (ruim 1/3 van het boek) leer je de hoofdpersoon wel een 
beetje kennen, maar echt diepte krijgt ze niet en het verhaal kabbelt maar lang-
zaam vooruit. De spanning dat ze haar baan verliest in een wereld waar die boven 
alles belangrijk is, kwam bij mij in elk geval niet binnen. Toen ze uiteindelijk bij 
een instituut met de naam Perfect werd aangenomen, krijg je wel snel in de gaten 
dat er dingen niet kloppen en dit een absolute foute keuze was. Maar de diesel 
komt helaas niet echt op gang… het stampt rustig vooruit zonder je echt mee te 
slepen en spectaculair te worden en er gebeurd niets waardoor je echt verrast 
wordt. Het einde leek me wat vergezocht, zelfs voor de toekomst. Ik vond het in 
elk geval wel jammer, want Klein-Haneveld wist met zijn eerdere korte verhalen 
mij wel te verrassen met de clou, en dat bleef hier toch wel uit. Daarom een 6,5 
van mij…  

Maar… dat wil ik er echt bijzeggen: oordeel zelf. Hou je van SF dan ken je deze 
schrijver vast al wel… probeer Scherven vol ogen dan ook vooral zelf! 

http://www.stephenking.nl/
https://www.uitgeverijmacc.nl
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FILMRECENSIE 

Them (Amazon Prime) 
door Jeroen  

Regie:  
Little Marvin 
 
Genre:  
Horror 

Cast:  
Deborah Ayorinde 
Ashley Thomas 
Shahadi Wright Jo-
seph  
en anderen 

Film gebaseerd op:  
n.v.t. 

Jaar van uitgifte:  
2021 

Speelduur:  
10 afleveringen van 
+/- 40 minuten 

 

 

 
 
 

De Afro Amerikaanse Lucky en Henry Emory verhuizen in de 
jaren 50 samen met hun twee dochters van het landelijke 
North Carolina naar de geheel blanke wijk Compton in Los  
Angeles. De buurt is niet bepaald blij met hun komst.  
Ze beginnen het gezin te terroriseren om ze te dwingen terug 
te gaan naar waar we vandaan kwamen. Ondertussen krijgen ze 
ook te maken met kwaadaardige bovennatuurlijke entiteiten 
die hun komst ook niet op prijs lijkt te stellen.……… 

Them lijkt qua sfeer en uitstraling heel erg op Us van Jordan 
Peele. Zo op het eerste gezicht zou je ook denken dat hij er op 
zijn minst bij betrokken zou moeten zijn. Dat schijnt dus niet zo 
te zijn en daarom krijgt deze serie ook een boel kritiek te verdu-
ren omdat ze meeliften met het succes van de films van Jordan 
Peele.  Met dit in het achterhoofd krijg je ook wel het gevoel dat 
de schrijvers van deze serie denken beter goed gejat dan slecht 
bedacht. Zeker de jongste dochter lijkt zo weggelopen te zijn uit 
Us.  

 

De serie begint gelijk met een heel ongemakkelijke 
scène waarin Lucky alleen thuis is met de kleine baby, 
terwijl er een groepje Rednecks haar kindje proberen 
af te pakken. Dat is gelijk het ongemakkelijke gevoel 
dat je de hele serie bij blijft.  

Zoals Stephen King al aangaf in zijn Tweet, speelt het 
verhaal zich af in de jaren 50, in de wijk Compton van 
Los Angeles, destijds nog volledig blank. Compton is 
vooral in de jaren 80 berucht geworden als ghetto 
wijk, waar geen enkele blanke zich meer durft te be-
geven. Behalve de buurt die op zijn zachtst gezegd 
niet heel erg blij is dat de familie Emory in de wijk is 
komen wonen, hebben ze alle vier ook nog hun eigen 
demonen die het hun erg lastig maken om normaal te 
kunnen functioneren.  

Zo eng als King beweert vind ik de serie absoluut niet. 
Toegegeven, er zitten een paar kippenvel momenten in maar daar blijft het dan ook wel bij. Het 

zwaar ongemakkelijke gevoel blijft je wel de hele 
serie bij. Dat is eigenlijk nog erger dan een enge 
scène.  

Het gemak waarmee mensen met een andere huids-
kleur als tweederangs burger werden beschouwt is 
verschrikkelijk. Tegenwoordig lijkt het wel alsof je 
bijna niks meer goed kan zeggen, maar toen kon je 
niks fout zeggen. De vrouwen in jurken uit de jaren 
50 voelt minder ongemakkelijk aan dan het gemak 
waarmee in dit geval de familie Emory op grote 
schaal wordt gediscrimineerd.  

Op zich een boeiende serie waarin een gezin  
worstelt met de dagelijkse discriminatie en ieder 
met hun eigen demonen.  

Misschien een tikkeltje gejat van Us, maar ik vond 
het zeker de moeite waard om te kijken... 

 

http://www.stephenking.nl/


 

 

De Stephen King Fanclub is oorspronkelijk opgericht in 1999. De fan-
club in de huidige vorm bestaat sinds 2002. Op 21 september 2002 
kwam de website online. Het nieuwe bestuur heeft er bij de oprich-
ting voor gekozen om met donateurs te gaan werken in plaats van met 
betalende leden, zoals dat vóór 2002 het geval was. Dit wil dus zeg-
gen dat iedereen bij alle informatie kan komen, en ook gratis gebruik 
kan maken van het forum. 
 
De fanclub heeft een aantal vaste crewmembers en meerdere vrijwil-
ligers, die er met elkaar voor zorgen dat de fans worden voorzien van 
al het nieuws omtrent Stephen King. Zo genereert de website maan-
delijks meer dan 2,5 miljoen hits en trekt deze ongeveer 1500 bezoe-
kers per dag. Kings Things is slechts één van de vele zaken die de fan-
club te bieden heeft voor Stephen King-fans.  
We organiseren met regelmaat een fanclubdag of een Dollarbaby Film 
Festival, of bezoeken een boekenmarkt of zijn te gast bij een bijeen-
komst van anderen. Er is een forum en via de mailing kunnen we alle 
Stephen King-fans gemakkelijk op de hoogte houden van het nieuws of 
speciale aanbiedingen van onze sponsors.  
En dat allemaal gratis!  
 
Er is ook fanclubmerchandise te koop om ons te sponsoren! 
Wil je ons werk ondersteunen: een donatie kunnen we altijd gebrui-
ken. We gebruiken het voor de verzendkosten van prijzen en soft-
ware, maar ook voor de merchandise, een fanclubdag en mogelijkhe-
den om kortingen te creëren. Maar ook je bestelling in onze  
eigen fanclubwinkel, en het boekwinkeltje van Stephen King Fans 
levert de fanclub een percentage op.  

Help ons en stort een bedrag naar keuze op  
NL08 KNAB 0725 0367 37 t.n.v. stichting Stephen King Fanclub te 

Utrecht.  

Handig om te weten 
www.stephenking.nl 
 
Contact  

 
Fanclubmerchandise en verkoop 
 

Het StephenKingFans winkeltje  
 
Kings Things Archief 

 
Het Forum 
 

Facebook 
 

Kings Things  
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Colofon 
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